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Novo espaço

22 de abril - A Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp) dá
início a sua Série Cultural amanhã (23 de abril), às 18 horas, com uma
programação que se estende até junho. O lançamento terá a participação
do Grupo Gargântua, especializado em prover trilhas sonoras ao vivo para
filmes silenciosos. A programação acontece no auditório da associação,
que acaba de ser climatizado para ser um novo espaço cultural na
universidade.

Com exceção do Gargântua, a primeira incursão da Série Cultural
Adunicamp prestigia artistas e grupos da Unicamp. Segundo o professor
do Instituto de Artes Esdras Rodrigues, será apresentado um ciclo de seis
curtas-metragens de clássicos da comédia, como Charles Chaplin, Buster
Keaton, Harry Langdon, entre outros. Composições musicais específicas
foram compostas para cada produção, procurando reproduzir as sessões
de cinema do início do século passado. 

O Gargântua tem se apresentado em todo o Brasil, destacando-se a 21a.
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o Centro Cultural do Banco
do Brasil, o Sesc e o Espaço Unibanco de Cinema. 

Programação
As atividades acontecem sempre às 12 horas
Dia 29 de abril – Debate: “50 anos da morte de Graciliano Ramos”
Dia 8 de maio – Metalmorfose
Dia 14 de maio – Quinteto de Metais
Dia 21 de maio – Trio Camaleon, 
Dia 29 de maio – Grupo de música brasileira da Unicamp - choro Dia 10
de junho – Grupo de percussão da Unicamp 
(Maria Alice da Cruz)
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